POLITIKA SPOLEČNOSTI DAHA-REAL
s.r.o.
Politika společnosti DAHA-REAL s.r.o. vychází z poslání společnosti dodávat komplexní služby v oblasti činností
personální agentury a poskytování outsourcingu činností pro zákazníka.
Na základě této skutečnosti jednatel společnosti vyhlašuje tuto politiku:

Vize: O naše zákazníky pečuje tým profesionálů
1. Strategické zaměření
Strategie společnosti DAHA-REAL s.r.o. vychází z pochopení kontextu, ve kterém naše organizace podniká.
Usilujeme o maximální naplnění požadavků a očekávání zainteresovaných stran, včetně naplnění relevantních
legislativních a regulatorních požadavků.
2. Zaměření na zákazníka a poskytování služeb
Požadavky a přání zákazníků mají pro nás nejvyšší váhu, jejich splnění je nejvyšší prioritou všech pracovníků
společnosti. Chceme poskytovat služby vysoké kvality, které svou cenou odpovídají hodnotě, kterou zákazník
získá, a to s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí.
3. Nábor zaměstnanců
Pro zajištění kvalitní produkce našich zákazníků chceme zákazníkům poskytovat kvalitní a kvalifikované
pracovníky k maximální spokojenosti cílových zákazníků.
4. Kvalifikační rozvoj
Klíčovým předpokladem kvality námi poskytovaných personálních služeb je zajištění zákonných školení a další
adekvátní rekvalifikační rozvoj pracovníků, které dodáváme svým zákazníkům.
Náš krok se světovými trendy budeme zajišťovat neustálým rozvojem kvalifikace všech pracovníků, zvyšováním
jejich odbornosti tak, abychom byli respektovanou společností poskytující služby v oblasti činností personální
agentury.
5. Vedení a řízení procesů
Management kvality je nedílnou součástí řízení společnosti. Naším cílem je zdokonalování a zvyšování úrovně
řízení společnosti. Procesy musí být řízeny efektivně a tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň všech našich služeb.
Vzhledem ke skutečnosti že námi poskytovaní zaměstnanci působí v realizačních procesech našich zákazníků,
zavazujeme se plně respektovat požadavky našich zákazníků v oblasti zajištění kvality i ochrany životního
prostředí.
K neustálému zlepšování jsou důsledně využívány systematické manažerské nástroje. Nedostatky chceme nejen
odstraňovat, ale především jim předcházet, a to v oblasti řízení kvality i ochrany životního prostředí.
6. Ochrana životního prostředí
Management společnosti se zavazuje:
•

řídit environmentální aspekty související s činností společnosti, uplatňovat prevenci znečišťování;

•

důsledně dodržovat a kontrolovat vybudovaný systém nakládání a třídění odpadů a tyto odpady předávat k
likvidaci oprávněným firmám;

•

Řídit a vychovávat zaměstnance a spolupracující osoby k odpovědnému chování vůči životnímu prostředí tak,
aby úplně chápali, podporovali, prosazovali a dodržovali vyhlášenou Politiku společnosti.
Veškeré naše aktivity musí být v souladu s platnými právními normami a se specifickými dalšími požadavky
zákazníků a dalších zainteresovaných stran, které mohou být na činnost naší společnosti kladeny.
Řídit se Politikou společnosti je závazkem pro všechny pracovníky společnosti.
Vedení společnosti odpovídá za přezkoumávání stanovené politiky společnosti, aby vyhodnotilo a zajistilo její
trvalou vhodnost.
Jiří Pažout
Výkonný ředitel
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